
www.philips.com/support
AE1125

FI Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa



2FI

Sisällysluettelo
1 Tärkeää 3

2 Kannettava radio 3
Toimituksen sisältö 3
Virtalähde 3
Virran katkaiseminen 4

3 Kannettavan radion käyttäminen 5
Radion kuunteleminen 5
Matkapuhelimen lataaminen 5
Ni-MH-akun lataaminen 6
Taskulampun sytyttäminen 7
Hälytyksen käynnistäminen 7

4 Tuotetiedot 7

5 Vianmääritys 8

6 Huomautus 8



3 FI

1 Tärkeää
• Lue nämä ohjeet.
• Huomioi varoitukset.
• Noudata kaikkia ohjeita.
• Älä käytä laitetta veden lähellä.
• Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten 

lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä 
tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia). 

• Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä 
lisälaitteita.

• Anna vain valtuutetun huoltohenkilön 
huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun 
laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos 
laitteen sisään on päässyt nestettä tai 
vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi 
normaalisti tai on pudonnut.

• Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen 
vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää 
toimimalla seuraavilla tavoilla: 
• Asenna paristot oikein, laitteen ja 

paristojen navat (+ ja -) vastakkain. 
• Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja 

alkalipohjaisia paristoja keskenään.
• Poista paristot, jos laite on pitkään 

käyttämättä.
• Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa 

altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi 
auringonvalolle tai tulelle.

• Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita 
nesteitä. 

• Älä aseta laitteen päälle mitään sitä 
mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten 
nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.  

Akun poistaminen on jätettävä alan 
ammattilaisen tehtäväksi. (Kuva  )

 a

2 Kannettava 
radio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi 
Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja 
rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/
support.

Toimituksen sisältö
Tarkista ja tunnista pakkauksen sisältö: (Kuva  )

  
 
Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään 
laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja 
sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita 
numerot tähän: 
Mallinumero __________________________
Sarjanumero ___________________________

Virtalähde
Varoitus

 • Paristot ovat ongelmajätettä: vie käytetyt paristot 
keräyspisteeseen.

Voit käyttää kannettavassa radiossa joko 
alkaliparistoja tai sisäistä Ni-MH-akkua.

b
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Alkaliparistojen käyttäminen

1 Avaa paristolokero.
2 Aseta 3 x 1,5 V:n AAA-paristoa (ei 

mukana) lokeroon kuvan mukaisesti oikein 
päin (+/-). (Kuva  )

 
3 Sulje paristolokero.
4 Aseta virtalähteen valitsin asentoon BATT. 

(Kuva  )
 » Kannettava radio toimii alkaliparistoilla. 

 

c

d

Vihje

 • Käytä alkaliparistoja normaaleissa olosuhteissa. 
Näin varmistat, että sisäisessä akussa on tarpeeksi 
virtaa hälytys- ja taskulampputoimintojen käyttöön 
hätätilanteissa.

Ni-MH-akun käyttö
Ota ladattava Ni-MH-akku käyttöön 
liu'uttamalla virtalähteen valitsin kohtaan 
RECHARGE BATT. (Kuva  )

 
Virran katkaiseminen
Liu'uta virtalähteen valitsin käytön jälkeen 
kohtaan OFF.

e
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3 Kannettavan 
radion 
käyttäminen

Radion kuunteleminen

1 Aseta virtalähteen valitsin asentoon BATT 
(kuva  ) tai RECHARGE BATT. (Kuva  )

2 Valitse FM-, MW- tai LW-viritin 
FM•MW•LW-liukuvalitsimella.

3 Viritä radioasema kääntämällä 
valitsinnuppia.

4 Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä 
äänenvoimakkuuden valitsinta. (Kuva  )

  
Radiovastaanoton parantaminen:
• Estä häiriöitä asentamalla antenni 

mahdollisimman kauas TV:stä, video-
laitteesta tai muista säteilyn lähteistä. 

• Aseta radio lähelle ikkunaa tai tilavaan 
huoneeseen.

• Muuta antennin pituutta ja suuntaa.

Vihje

 • Vältät radiohäiriöt, kun et kuuntele radiota ladatessasi 
puhelinta tai sisäistä akkua.

f

FM/MW/LW

Matkapuhelimen lataaminen
Kannettavaa radiota voi käyttää myös 
matkapuhelimen varalaturina. Tämän laitteen 
ansiosta voit aina ladata puhelimesi, vaikka 
pistorasiaa ei olisikaan saatavilla. 
1 Avaa MICRO USB  -kansi ja ota mukana 

toimitettu USB-kaapeli ulos.
2 Yhdistä USB-kaapeli puhelimesi USB-

liitäntään. (Kuva  )

  
3 Aseta virtalähteen valitsin asentoon 

CHARGE MOBILE. (Kuva  )

 
4 Vedä POWER GENERATOR ulos, ja lataa 

puhelin kääntämällä kahvaa nopeasti.  
(Kuva  )

g

h
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 » Latausilmaisin näkyy puhelimessasi.

Huomautus

 • Jos mukana tuleva USB-kaapeli ei sovi puhelimesi USB-
liitäntään, yhdistä se ensin USB-muuntajaan (lisäosa) ja 
yhdistä se sitten puhelimeesi. 

 • Jotkin matkapuhelimet vaativat erityisen latausvirran tai 
-jännitteen, jolloin lataaminen ei välttämättä onnistu.

Ni-MH-akun lataaminen
On kaksi tapaa ladata sisäinen Ni-MH-akku. 

Lataaminen USB-liitännän kautta

1 Aseta virtalähteen valitsin asentoon OFF, 
BATT, tai RECHARGE BATT.

2 Liitä USB-kaapeli (lisävaruste):
• tietokoneesi USB-liitäntään
• kannettavan radion USB-liitäntään. 

(Kuva  )
 » Kannettava radio aloittaa Ni-MH-akun 

lataamisen.

i  
Vihje

 • Akun lataaminen täyteen kestää noin 8 tuntia.
 • Lataa sisäinen akku täyteen, jos radiota ei ole käytetty yli 

kolmeen kuukauteen.

Lataaminen virtageneraattorin avulla
Hätätilanteessa voit ladata sisäisen akun 
virtageneraattorilla.
1 Aseta virtalähteen valitsin asentoon OFF, 

BATT, tai RECHARGE BATT.
2 Vedä POWER GENERATOR ulos ja voit 

tuottaa virtaa kiertämällä sitä nopeasti. 
(Kuva  )
 » Tuotettu virta säilötään Ni-MH-akkuun. 

j
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Taskulampun sytyttäminen
(Kuva  )

 
Hälytyksen käynnistäminen
 (Kuva  )

  
Vihje

 • Pidä lapset kaukana radiosta, jotta he eivät säikähtäisi 
äkillistä kovaa soimista.

k

l

4 Tuotetiedot
Huomautus

 • Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Viritin

Viritysalue FM: 87,0–108 MHz
MW: 522–1620 MHz
LW: 153–279 KHz

Yleistä

Virtalähde
 - Ladattava akku
 - Alkaliparisto

 
Ni-MH-akku
3 X AAA-paristot

Mitat
 - Päälaite (L x K x S)

 
120 X 76 X 47 mm

Paino
 - Pakkauksen kanssa
 - Päälaite

 
0,32 kg
0,26 kg
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5 Vianmääritys
Vakava varoitus

 • Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei 
mitätöidy. 
Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista 
seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. 
Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon 
www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä 
Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja 
sarjanumero ovat saatavilla.
 
Laitteessa ei ole virtaa
 • Varmista, että olet valinnut oikean 

virtalähteen.
 • Varmista, että alkaliparistot on asetettu 

oikein.
 • Lataa sisäinen akku. 

 
Huono radion kuuluvuus
 •  Vältä radion aiheuttamat häiriöt pitämällä 

laite pois muiden elektronisten laitteiden 
läheisyydestä

 • Muuta antennin pituutta ja suuntaa.
 
Ääntä ei kuulu
 • Säädä äänenvoimakkuutta.

 
Puhelinta tai Ni-MH-akkua ei voi ladata
 • Kierrä virtageneraattoria niin nopeasti kuin 

pystyt. 
 • Tarkista, oletko valinnut oikean virtalähteen.
 • USB-kaapeli ei sovi puhelimen USB-

liitäntään. Käytä USB-muuntajaa puhelimen 
liittämiseen.

 • Lataus voi epäonnistua johtuen 
matkapuhelimen eri tuotantotekniikasta. 

6 Huomautus
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen 
muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti 
hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän 
valtuudet laitteen käyttämiseen.

 
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä 
koskevien vaatimusten mukainen.

 
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on 
käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka 
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. 

 
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin 
kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY 
soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja 
elektoniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä 
hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden 
mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen 
auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille 
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

  
Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä 
voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana.Ota 
selvää paikallisista akkujen hävittämiseen 
ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. 
Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa 
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vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia 
haittavaikutuksia.

Huomautus

 • Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.

Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty 
pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit 
on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin 
(laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja 
polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). 
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan 
kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän 
hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. 
Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja 
paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia 
kierrätysohjeita.
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